
Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie           Bucureşti, 28.02.2001

Nr.149/XVIII/8

PROCES � VERBAL
al şedinţei comisiei din ziua de 28.02.2001

La lucrările comisiei sunt prezenţi 12 deputaţi, fiind absenţi

motivat 3 deputaţi.

La lucrările comisiei participă ca invitaţi, următorii: doamna

Liliana Iordache, preşedintele Colegiului Asistenţilor Medicali din România,

domnul Florin Muscanu, secretar federal al Federaţiei Sindicale �Sanitas� şi

domnul Gheorghe Ardeleanu, preşedintele Uniunii Asistenţilor Medicali din

România.

Preşedintele comisiei propune următoarea ordine de zi:

1. Audierea reprezentanţilor Colegiului Asistenţilor

Medicali din România ,ai  Federaţiei Sindicale �Sanitas� şi ai Uniunii
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Asistenţilor Medicali din România asupra proiectului de Lege privind

exercitarea profesiunii de asistent medical, înfiinţarea, organizarea şi

funcţionarea Colegiului Asistenţilor Medicali din România .

2.   Votul final asupra proiectului de Lege privind exercitarea

profesiunii de asistent medical, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea

Colegiului Asistenţilor Medicali din România (raport nr.140/XVIII/8 din

12.06.2000 retrimis la comisie)

 3.   Continuarea dezbaterilor, pe articole, asupra proiectului de

Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.56/1998 privind

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Casei de Asigurări de Sănătate a

Apărării, Ordinii Public e, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti

( sesizare în fond).

4. Dezbaterea, pe articole, asupra proiectului de Lege pentru

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.125/1998 privind înfiinţarea,

organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului (Raport

nr.318/XVIII/8 din 23.11.1999 retrimis la comisie).

5. Diverse

În deschiderea lucrărilor, domnul dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei supune la vot ordinea de zi, care este votată în

unanimitate.
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1. La punctul 1 al ordinii de zi domnul dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei, propune comisiei să se treacă la audierea invitaţilor şi

totodată să se limiteze timpul de audiere, pentru fiecare invitat la 10 minute,

după care conform Regulamentului Camerei Deputaţilor, comisia va pune

întrebări.

Comisia este de acord cu această propunere. Informează pe invitaţi că

s-a luat această horărâre, de către comisie, la solicitarea ministrului sănătăţii

şi familiei, dna dr. Daniela Bartoş. După plecarea invitaţilor, comisia va

analiza problemele ridicate referitoare la proiectul de Lege privind

exercitarea profesiunii de asistent medical şi înfiinţarea, organizarea şi

funcţionarea Colegiului Asistenţilor Medicali din România . Îi invită pe

reprezentanţii asistenţilor medicali să-şi spună cuvântul.

Doamna Liliana Iordache, preşedinta Colegiului Asistenţilor Medicali

din România , arată că, Colegiul Asistenţilor Medicali din România este

constituit în baza Hotărârii Guvernului nr.379/1992, şi cuprinde 70.000

membri. Acesta este un organism reprezentativ, recunoscut de Ministerul

Sănătăţii şi Familiei  ca organism profesional naţional unic, singura

deosebire este că, în Hotărârea Guvernului nr.379/1992 se denumeşte

organismul profesional al asistenţilor medicali �Ordin� şi nu �Colegiu�.

Statutul Colegiului Asistenţilor Medicali din România  este constituit în

temeiul Legii nr.21/1924, prin Sentinţa Civilă nr.19/6.04.1994. Ministerul

Sănătăţii şi Familiei recunoaşte, prin avizul de funcţionare nr.63308/1994

activitatea şi atribuţiile Colegiului Asistenţilor Medicali din România ca

soluţie tranzitorie, până la adoptarea Legii privind exercitarea profesiunii de

asistent medical.

În continuare, doamna Liliana Iordache arată că, titlul proiectului de

Lege şi anume sintagma C.A.M.R. se găseşte şi în planul de guvernare.
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Susţine că profesia liberală a asistentului medical prevăzută la art.3 nu

poate fi asimilată funcţionarului public, cu excepţia celor angajaţi în funcţii

administrative. Referitor la art.4. arată că, recomandările Uniunii Europene

susţin autonomia profesiunii de asistent medical în paralel cu rolul acestora

de delegat al medicului, fără ca ei să-şi depăşească competenţele

profesionale. Argumentează prin înfiinţarea Colegiilor Superioare de

învăţământ în care se învaţă foarte multe tehnici pe care trebuie să le

desfăşoare autonom.

Referitor la autorizarea asistenţilor medicali, care se face prin

înscrierea în Registrul unic elaborat de Ministerul Sănătăţii şi Familiei

,aceasta vine în contradicţie cu Ordinul Ministerului  Sănătăţii şi Familiei

nr.84 care prevede că tot personalul medical va fi autorizat.

Domnul Florin Muscanu, secretar general al Federaţiei Sindicale

�Sanitas� arată că , aceasta este o organizaţie cu caracter socio-profesional,

care a participat la elaborarea proiectului de lege şi care cuprinde 120.000 de

membri din sistemul public şi privat. Federaţia Sindicală este o organizaţie

independentă şi distinctă faţă de Colegiul Asistenţilor Medicali din

România. Subliniază că, toţi  asistenţii medicali susţin promovarea

proiectului de lege în varianta Senatului, deoarece în elaborarea acestei

variante s-a ţinut cont de reglementările internaţionale. Autonomia

asistentului medical trebuie înţeleasă în limita competenţelor profesionale în

echipa medicală. Asistentul medical are şi un rol delegat prin punerea în

practică a indicaţiilor medicului.

Referitor la alegerile Colegiului Asistenţilor Medicali din România

consideră că, din Comisia naţională electorală trebuie să facă parte numai

asistenţii medicali şi nu alte categorii profesionale. Subliniază că, în

decembrie 2000 la Conferinţa anuală a asistenţilor medicali s-a semnat un
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protocol privind unirea tuturor asociaţiilor profesionale ale asistenţilor

medicali.

Domnul Gheorghe Ardelean, preşedintele Uniunii Asistenţilor

Medicali din România arată că, această uniune cuprinde 3 asociaţii

profesionale ale asistenţilor medicali. Este de acord cu antevorbitorii şi

subliniază rolul autonom şi delegat al asistenţilor medicali, ca şi importanţa

reprezentativităţii numai a asistenţilor medicali din România în Comisia

electorală centrală.

Consideră că, judecarea culpei medicale trebuie soluţionată numai de

către asistenţii medicali.

Domnul dep.dr.Ion Luchian doreşte să cunoască care din cele 3

organizaţii (Colegiul Asistenţilor Medicali din România , Federaţia Sindicală

�Sanitas�, Uniunea Asistenţilor Medicali) sunt reprezentative la nivel

naţional, deoarece după informaţiile Domniei sale, Colegiul Asistenţilor

Medicali din România are 30.000 membrii, iar U.A.M.R. are 15.000

membrii. De asemenea întreabă pe reprezentanţi câte din cele 57 de

amendamente la proiectul de lege sunt acceptate, când un asistent medical

intră în culpa medicală, este vinovat acesta dacă nu respectă prescripţia

medicală ( de exemplu administrarea greşită a unui medicament )?

Domnul dep.Gheorghe Popescu arată că, amendamentele la proiectul

de lege se referă la autonomie, culpă medicală şi organizarea de alegeri a

C.A.M.R.

Domnul dep.dr.Constantin Moraru arată că, în mediu rural,

tratamentul bolnavilor este făcut de către asistentul medical.

Domnul Gheorghe Ardelean răspunde că, în mediu rural, în prezent,

asistentul medical ia şi decizii care pot fi greşite şi în aceste cazuri

răspunderea cade asupra  medicului şi asistentului medical.
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Domnul dep.farm.Ion Burnei apreciază că, legea trebuie să cuprindă

principii. Referitor la schimbarea sintagmei �Colegiu� în �Ordin�aceasta s-a

făcut având la bază Hotărârea Guvernului nr.379/1992.În acest Ordin al

Asistenţilor Medicali se pot înscrie asistenţii, fără a fi obligaţi. Domnia sa

pune în discuţie existenţa a numeroase şcoli de asistenţi medicali a căror

absolvenţi  sunt neprofesionişti. În prezent, care este numărul acestor

absolvenţi ?

Doamna Liliana Iordache  arată că, sunt 32.000 de absolvenţi, însă

numai 2.500 de absolvenţi au pregătirea profesională corespunzătoare.

Colegiul Asistenţilor Medicali din România a discutat aceste probleme cu

Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării, dar nu

s-au luat măsuri.

Domnul dep.dr.Ovidiu Brânzan  doreşte să cunoască dacă Federaţia

Sindicală �Sanitas� cuprinde şi medici şi dacă în această situaţie nu există

conflicte de interese. Consideră că proiectul de Lege cu amendamentele

aduse de comisie este cel corect, culpa medicală trebuie rezolvată de

Colegiul Medicilor din România, şeful echipei şi reprezentanţi ai Colegiului

Asistenţilor Medicali din România, iar subordonarea acestora şefului echipei

medicale este cea normală.

Doamna dep.dr.Ana Florea doreşte să cunoască cum înţeleg

reprezentanţii asistenţilor medicali �autonomia�.

Domnul Florin Muscanu asistenţii înţeleg autonomia prin prisma

proiectului de lege, varianta Senatului.Federaţia Sindicală �Sanitas�

cuprinde şi un număr de 2.500 medici.

Domnul dep.ing.Petre Naidin arată că, în urma discuţiilor purtate în

teritoriu cu asistenţii medicali, susţine articolul nr.4 din proiectul de lege a

Senatului care prevede autonomia asistentului medical. Referitor la alegerile
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forurilor conducătoare ale Colegiului Asistenţilor Medicali din România ,

aceasta trebuie să fie o decizie politică.

Domnul dep.prof.dr.Mircea Ifrim dă citire unui protocol, încheiat între

Federaţia Sindicală �Sanitas� şi Colegiul Asistenţilor Medicali din România

care prevede transformarea C.A.M.R. în organism profesional al Federaţiei

Sindicale �Sanitas� până la apariţia legii. Doreşte să cunoască ce

semnificaţie are acest protocol.

Domnul Florin Muscanu arată că, acest protocol a fost o intenţie şi nu

are nici o valoare.

Doamna dep.Constanţa Popa apreciază că, prin obţinerea autonomiei

profesionale nu mai există un control asupra calităţii actului medical efectuat

de către asistenţi în general şi în special de către asistenţii cu o slabă

pregătire profesională.

Domnul dep.prof.dr.Mircea Ifrim  apreciază că, asistentul medical

trebuie să se subordoneze, profesional, medicului şi adresează o asemenea

întrebare, reprezentanţilor asistenţilor medicali.

Doamna Liliana Iordache consideră că, prin autonomia profesiei de

asistent medical creşte responsabilitatea acestuia.

În concluzie, domnul dep.prof.dr.Mircea Ifrim , preşedintele comisiei

apreciază că, în prezent, a proliferat numărul asistenţilor medicali absolvenţi

ai celor 3 forme de învăţământ: licee sanitare, şcoli postliceale şi Colegii

sanitare particulare.Nu toţi au o pregătire solidă pentru a practica această

meserie. În viitorul apropiat va exista o nouă formă de pregătire

profesională, prin Colegiile superioare medicale, care trebuie puse sub

jurisdicţia Colegiului Medicilor din România, a Ministerului  Sănătăţii şi

Familiei şi Ministerului Educaţiei şi Cercetării.Acreditarea acestor instituţii

de învăţământ superior trebuie să se facă de Consiliul Naţional de
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Acreditare, iar programele de învăţământ să fie elaborate de către Ministerul

Sănătăţii şi Familiei şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării. În felul acesta,

asistenţii medicali vor fi în acord cu reglementările din Uniunea Europeană,

aşa cum sunt tehnicienii dentari în prezent. Trebuie să existe un raport dintre

numărul de absolvenţi şi necesarul de asistenţi medicali. �Numerus clausus�

trebuie stabilit de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei , Ministerul Educaţiei

şi Cercetării şi Colegiul Medicilor din România pentru că, numai în acest fel

se opreşte proliferarea numărului de asistenţi neprofesionişti.Domnia sa

subliniază că, nu poate exista autonomie a profesiunii de asistent medical.

Profesiunea de asistent medical cuprinde responsabilităţi care rezultă din

prescripţia medicală şi din fişa postului. Activitatea asistentului medical se

desfăşoară individual, conform unui plan stabilit de medic sau în cadrul unei

echipe medicale, în funcţie de natura activităţii. În ţările U.E. există o

autonomie numai a asistentului social care priveşte psihologic o anumită

terapie la un anumit nivel.

Referitor la judecarea culpei medicale, domnul dep.prof.dr.Mircea

Ifrim arată că, litigiile şi abaterile de la etica profesională trebuie analizate

după caz, de către şeful echipei medicale, conducerea unităţii şi Colegiul

Medicilor din România cu participarea unui reprezentant al asistenţilor

medicali. Împotriva sancţiunilor, aceştia pot introduce contestaţie la

Ministerul Sănătăţii şi Familiei sau, după caz, la judecătorie.

În ceea ce priveşte protocolul semnat între Colegiul Asistenţilor

Medicali din România şi Federaţia Sindicală �Sanitas�, prin care se prevede

transformarea Colegiului Asistenţilor Medicali din România în organizaţie

profesională a Federaţiei Sindicale �Sanitas�, până la apariţia legii, protocol

semnat de dl.Marius Petcu, domnul dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele

comisiei subliniază caracterul sindical al acestui document, specificând că,
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dl.Florin Muscanu a venit la aceste audieri însoţit de reprezentanta

Colegiului Asistenţilor Medicali din România .

2.  La punctul 2 al ordinei de zi, dl.dep.Petre Naidin a solicitat

reluarea dezbaterii asupra art.4. din proiectul de Lege privind exercitarea

profesiunii de asistent medical, care prevede autonomia profesiunii de

asistent medical.

Domnul dep.prof.dr.Mircea Ifrim arată că, în dezbaterile anterioare

din şedinţele comisiei membrii acesteia au votat eliminarea sintagmei

�autonomă�, articolul reformulându-se astfel :

�Profesiunea de asistent medical cuprinde responsabilităţi care rezultă

din prescripţia medicală şi din fişa postului�.

Membrii comisiei sunt de acord cu eliminarea sintagmei �autonomă�

şi reformularea propusă de comisie.

Domnul dep.prof.dr.Mircea Ifrim , preşedintele comisiei supune la

vot, proiectul de lege cu amendamentele propuse de către comisie. Este votat

în unamitate. Amendamentele domnului dep.Petre Naidin au fost respinse.

Ele vor fi cuprinse ca anexă la raport.

3. La punctul 3 al Ordinii de zi, comisia a continuat dezbaterile în

fond pe articole asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei

Guvernului nr.56/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Casei

de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi

Autorităţii Judecătoreşti .

Discuţiile s-au reluat de la art.3..

Domnul dep.prof.dr.Mircea Ifrim  propune ca, la art.3. lit.b) din

Ordonanţa Guvernului nr.56/1998 după sintagma �veteranilor şi văduvelor



10

de război� să se introducă sintagma �conform Legii nr.145/1997 a

asigurărilor sociale de sănătate� unde este prevăzută această categorie de

asiguraţi.

Domnul dep.Gheorghe Popescu propune eliminarea din cuprinsul

art.3. lit.b) a sintagmei �a membrilor de familie�, deoarece pentru asiguraţii

din această categorie se încalcă principiul liberei alegeri a medicului, a

unităţii sanitare şi a casei de asigurări de sănătate, prevăzută la art.1 alin (2)

din Legea nr.145/1997.

Domnul dep.dr.Constantin Moraru propune eliminarea de la art.3

lit.b)  a sintagmei �veteranilor şi văduvelor de război� deoarece în

Ordonanţa Guvernului nr.170/1999 privind acordarea asistenţei medicale, în

mod gratuit, pentru persoanele prevăzute în Legea nr.44/1994 este cuprinsă

şi această categorie de asiguraţi.

Domnul dep.dr.Ion Luchian susţine propunerea antevorbitorului său şi

subliniază că, pentru această categorie de asiguraţi, suportul financiar revine

Caselor de Asigurări de Sănătate judeţene. De asemenea, art.2 din Legea

nr.145/1997 se referă la dreptul persoanei de a-şi alege medicul, dacă

realizează alte venituri.

Domnul dep.prof.dr.Mircea Ifrim supune la vot propunerea de

eliminare a sintagmei �membrilor de familie, veteranilor şi văduvelor de

război�. Este votată în unamitate.

Asupra art.3 lit.d) din proiectul de lege nu au fost formulate

amendamente. Supus la vot art.3 lit.d) este votat în unanimitate.

La art.5 alin.(1) din proiectul de lege domnul dep.prof.dr.Mircea Ifrim

propune ca, după sintagma �centrele medicale de diagnostic şi tratament� să

se introducă sintagma �centrele medicale judeţene şi ale municipiului

Bucureşti�, iar cuvântul �staţiunile� să fie înlocuit cu sintagma �centrele
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medicale de recuperare şi odihnă�.Acest amendament a fost înaintat

comisiei de către Ministerul de Interne. Domnia sa susţine acest

amendament deoarece centrele medicale judeţene şi ale municipiului

Bucureşti, centrele medicale de recuperare şi odihnă reprezintă structuri nou

înfiinţate.

Supus la vot, acest amendament este votat cu 12 voturi pentru.

Domnul dep.prof.dr.Mircea Ifrim  la art.5 alin.(3) propune ca, după

sintagma �pot încheia� să se introducă sintagma �,conform legii,� deoarece

în art.44 din Legea nr.145/1997 se prevede că, furnizorii de servicii încheie

contracte în baza contractului cadru, elaborat de Casa Naţională de Asigurări

de Sănătate şi Colegiul Medicilor din România, , cu avizul Ministerului

Sănătăţii şi Familiei . Supus la vot, şi acest amendament a fost votat în

unanimitate.

La art.8 alin.(1) domnul dep.dr.Constantin Moraru a propus înlocuirea

cifrei �5� cu �7� pentru ca serviciul medical să cuprindă reprezentanţi ai

Ministerului Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale, Direcţia

Penitenciarelor, S.I.E., S.R.I. D.I.E. şi Ministerul Justiţiei.

Domnul dep. Gheorghe Popescu propune la art.8 alin.(1) ca după

cuvîntul �medici� să se introducă sintagma �câte un medic reprezentant al

direcţiilor care fac parte din structură�.

Domnul dep.dr.Ion Luchian propune ca, după cuvântul �medici� să se

introducă sintagma �respectiv câte un reprezentant din

ministerele,instituţiile şi structurile prevăzute la art.1. alin.(1)�.

Domnul dep.prof.dr.Mircea Ifrim supune la vot reformularea art.8

alin.(1) astfel : �În cadrul Casei de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii

Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, funcţionează un

serviciu medical format din 7 medici, respectiv câte un reprezentant din
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ministerele, instituţiile şi structurile prevăzute la art.1 alin.(1), condus de

un medic şef.

Domnul dep.dr.Ovidiu Brânzan a propus ca art.10 din Ordonanţa

Guvernului nr.56/1998 să  se  elimine pentru că se regăseşte parţial, în

art.11. şi pentru că nu pot fi 2 comisii de control.

Supusă la vot art.10, eliminarea art.10 a fost votată în unamitate.

În continuare, propune reformularea art.11 din Ordonanţa Guvernului

nr.56/1998 astfel : �Pentru controlul serviciilor medicale oferite de către

furnizorii prevăzuţi la art.5 alin.(1) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

împreună cu Colegiul Medicilor din România vor organiza comisii de

control din care vor face parte reprezentanţi ai Casei Naţionale de

Asigurări de Sănătate , Colegiului  Medicilor din România şi Casei de

Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi

Autorităţii Judecătoreşti �.

Motivarea se bazează pe art.83 din Legea nr.145/1997 care prevede

că, aceste comisii de control verifică îndeplinirea parametrilor serviciilor

medicale, potrivit criteriilor elaborate de Casa Naţională de Asigurări de

Sănătate şi Colegiul Medicilor din România.

Domnul dep.dr.Ion Luchian a propus eliminarea art.12. din Ordonanţa

Guvernului nr.56/1998 deoarece vine în contradicţie cu Legea nr.145/1997

secţiunea a 3-a, în care se stipulează că, organizarea Comisiei Centrale de

Arbitraj revine Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi Colegiului

Medicilor din România.

Domnul dep.dr.Ovidiu Brânzan susţine propunerea antevorbitorului

său şi arată că, hotărârile Comisiei Centrale de Arbitraj sunt obligatorii

pentru toate Casele de asigurări judeţene. Comisia Centrală de Arbitraj
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cuprinde arbitrii medici, jurişti, economişti acreditaţi şi înregistraţi la

Ministerul Justiţiei.

Asupra art.13 alin.(1) din proiectul de lege nu s-au formulat

amendamente.

La art.13 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr.56/1998 domnul

dep.prof.dr.Mircea Ifrim  a propus eliminarea din finalul textului a sintagmei

�pentru crearea structurilor funcţionale necesare�, deoarece cota de

redistribuire pentru susţinerea bugetelor caselor de sănătate prevăzută în

art.60 alin.(1) lit.c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.180/2000,

care se calculează potrivit datelor demografice, de morbiditate şi

complexităţii serviciilor medicale se foloseşte pentru acordarea de servicii

medicale şi nu pentru crearea reţelelor în teritoriu.

Supusă la vot, eliminarea sintagmei propusă este votată în

unanimitate.

Domnul dep.prof.dr.Mircea Ifrim , preşedintele comisiei supune la vot

proiectul de lege cu amendamentele propuse de către comisie.

Este votat în unanimitate.

4. La punctul 4 al ordinii de zi s-a luat în dezbatere proiectul de

Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.125/1998 privind

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului

(Raport nr.318/XVIII/8 din 23.11.1999 retrimis la comisie).

Comisia a votat, în unanimitate, titlul proiectului de lege.

5. La punctul 5 al ordinii de zi, domnul dep.prof.dr.Mircea

Ifrim,preşedintele comisiei  supune discuţiei comisiei memoriul doamnei

Ana Gurdean, arătând că, şi o serie de alte memorii înregistrate la comisie,

cu conţinut asemănător, se referă la neacordarea de medicamente gratuite
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pentru bolnavii cardiaci,  pentru cei care suferă de tuberculoză,Addison,etc.

ca şi la scoaterea de pe lista bolilor cronice a maladiei Addison.

Domnia sa consultă comisia dacă pentru aceste categorii de

medicamente se impune gratuitatea, iar afecţiunile respective să fie

reintroduse pe lista de boli cronice ce beneficiază de gratuităţi , subliniind

disponibilitatea domniei sale de a soluţiona favorabil această problemă.

Domnul dep.Popescu Gheorghe arată că bolnavii cu transplant

de rinichi nu primesc, postoperator, medicamente gratuite. Consideră că ar fi

necesar ca, în programul naţional de transplant să se introducă un capitol

aparte cu gratuităţi la medicamente, mai ales că unii bolnavi cu transplant

sunt reintegraţi în muncă.

Domnul dep.prof.dr.Mircea Ifrim propune ca în programul

naţional de transplant, la capitolul de gratuităţi să se introducă şi

medicamentele pentru transplant de ficat.

Domnul dep.dr.Ion Luchian arată că toţi bolnavii care au

suportat operaţii de transplant au fost reintegraţi în muncă şi necesită

tratament.

 În situaţia în care transplantul este considerat o boală cronică,

gratuitatea la medicamente este suportată de casa de asigurări de sănătate.

Domnia sa arată că ,aceasta  poate fi considerată fie o maladie cronică

beneficiind de gratuitatea caselor de asigurări de sănătate, fie o profilaxie a

unei complicaţii majore ce duce la moarte şi ce poate fi  subvenţionată în

cadrul programului de transplant.

Domnul dep.dr.Ovidiu Brânzan arată că, acestea sunt probleme

nerezolvate ce impun o discuţie cu reprezentanţi ai Casei Naţionale de

Asigurări de Sănătate şi ai Ministerului Sănătăţii şi Familiei, pe tema

regimului gratuităţilor  la medicamente.
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Domnul dep.farm.Ion Burnei arată că aceste cazuri, în judeţul Argeş

beneficiază de gratuităţi la medicamente, apreciind că există posibilităţi de

soluţionare.

Domnul dep.prof.dr.Mircea Ifrim  propune ,iar comisia este de acord

ca domnul dep.dr.Ovidiu Brânzan să pună în practică propunerea domniei

sale .În acest sens,domnul dep.dr.Ovidiu Brânzan să prezinte modalităţile de

organizare a discuţiei privind acordarea de gratuităţi la medicamente şi să se

ocupe de organizarea acesteia.

Domnul dep.dr.Ovidiu Brânzan  propune ca, în cel mai scurt timp, să

se elaboreze Regulamentul de funcţionare a comisiei. Propune ca la şedinţa

următoare să se discute acest regulament.

Domnul dep.prof.dr.Mircea Ifrim arată că acest regulament a fost

întocmit, dar practic este identic cu Regulamentul de funcţionare a Camerei

Deputaţilor. În urma consultărilor pe care le-a avut cu membrii altor comisii

de specialitate, consideră că acesta este opţional, însă propune elaborarea

acestuia numai în cazul prevederii unor atribuţii specifice pentru Comisia

pentru sănătate şi familie.

Domnul dep.dr.Ion Luchian doreşte să cunoască dacă în urma

şedinţelor de comisie se pot da informaţii în presă despre concluziile

lucrărilor, hotărârile comisiei, etc.

Domnul dep.prof.dr.Mircea Ifrim arată că lucrările comisiei se

desfăşoară într-o atmosferă de transparenţă, nimic nu este secret atâta timp

cât se publică sinteza lucrărilor.

Informează pe membrii comisiei că, în acest spirit, a făcut o

interpelare, în nume propriu şi nu ca preşedinte al comisiei, la Primul

Ministru, care se referă la restructurarea strategiei sistemului de sănătate.
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Domnia sa arată că ,această interpelare nu este un act politic ci

o modalitate de lucru a Camerei Deputaţilor şi în acest context consideră că

în comisie trebuie să funcţioneze politica de sănătate a populaţiei.

Motivarea prezentării, în comisie, a acestei interpelări este

solicitarea de către un coleg a acestui material.

Domnul dep.dr.Ovidiu Brânzan consideră că, discuţiile din comisie

trebuie să fie apolitice şi să nu se transforme în acte de tip politic. Domnia sa

nu poate agreea o asemenea interpelare. Recomandă că, trebuie să facem un

compromis, în sensul ca bugetul pentru sănătate să se discute numai după ce

a fost înaintat comisiei

Domnul dep.prof.dr.Mircea Ifrim subliniază că, discuţiile din comisie

nu au fost politizate, însă comisia trebuie să se ocupe de starea de sănătate a

populaţiei. Consideră că interpelarea domniei sale este un sprijin pentru

Guvernul României.

Referitor la scrisoarea înaintată Primului Ministru, aceasta a fost

însoţită de procesul-verbal de şedinţă, din care reiese că toţi membrii

comisiei au fost de acord cu situaţia gravă în care se află sistemul

sanitar.Guvernul trebuie să cunoască ce se întâmplă în domeniul sanitar. O

întâmpinare asemănătoare a făcut şi Comisia pentru învăţământ care a fost

semnată de către toţi membrii comisiei. Mai mult, veniturile extrabugetare

realizate de către sistemul de învăţământ sunt depozitate într-o bancă care

acordă o dobândă la cursul pieţii. De ce în domeniul sanitar nu se face

acelaşi lucru ?

Domnul dep.dr.Constantin Moraru arată că, trebuie să se promoveze

interesele bolnavului şi în acest sens nu se mai poate aştepta încă 4 ani.

Consideră că interpelarea domnului dep.prof.dr.Mircea Ifrim este bine

venită.
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Domnul dep.dr.Ovidiu Brânzan arată că, toate aspectele privind

sănătatea, ridicate în şedinţa din 13 februarie 2001 sunt corecte, însă

subliniază că este în dezacord cu interpelarea făcută şi doreşte să se

consemneze în procesul verbal.

Doamna dep.biochim.Constanţa Popa  arată că, interpelările sunt

făcute în nume propriu şi consideră că nu trebuie informată comisia.

Consideră că domnul dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, a

informat comisia doar ca un act de colegialitate.

Domnul dep.dr.Loduvic Abiţei consideră interpelarea ca un act de

medicină preventivă.Subliniază că toate acţiunile deputaţilor sunt politice,

însă pentru atingerea aceluiaşi scop se folosesc căi diferite.

Domnul dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, subliniază că,

domnia sa ar face o asemenea interpelare chiar dacă partidul din care face

parte ar fi la guvernare, considerând că,numai în felul acesta ar fi de un real

folos Guvernului. Arată că ,această comisie trebuie să militeze pentru un

buget corespunzător nevoilor de sănătate. Admiţând, că pentru anul 2001,

Guvernul nu poate aloca o sumă mai mare decât în anii precedenţi, comisia

are datoria de a atenţiona Guvernul, înainte de a face corecţii legislative.

                                                      PREŞEDINTE,

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM
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